
 

Kom kijken bij de boer op een Rondje Kavelpad! 

Akkerbouwbedrijf van den Broek en de Haan VOF nodigen deze zomervakantie buren, 
burgers en buitenlui van harte uit voor een rondleiding over hun prachtige boerenbedrijf. 
Wandel mee met het rondje over de kavel.

De actie #rondjekavelpad van Team Agro NL is bedoeld voor iedereen die wel eens wil zien 
en horen hoe het er echt op een boerenbedrijf aan toe gaat en wij willen iedereen die 
interesse heeft dan ook van harte uitnodigen om een kijkje te kunnen nemen. 

Waar: Akkerbouwbedrijf van den Broek, Kadoelerweg 16 in Kraggenburg
Wanneer: 26 juli en 11 augustus van 19:00 tot 21:00
Toegang: Gratis
Aanmelden via: info@vandenbroeknop.nl 

Waar: Landbouwbedrijf de Haan VOF, Neushoornweg 28  in Kraggenburg
Wanneer: 13 en 27 juli en 2 augustus van 19:00 tot 21:00
Toegang: Gratis
Aanmelden via: dehaan.vof@outlook.com 

Rondje kavelpad op vakantie
De deelnemende boerderijen staan op de website van Stichting Team Agro NL*; 
overzichtelijk op een kaart met de data en aanvangstijden van de #rondjekavelpad 
momenten. Ideaal bijvoorbeeld voor als je in Nederland op vakantie bent en graag eens een 
rondje over een kavel in de buurt wil maken. Zoek een boerderij op, meld je aan en geniet 
van de rondleidingen. Voor nog meer belevenissen bij boeren en tuinders in Nederland 
organiseert LTO Noord  'Boeren en tuinders pakken uit deze zomer' (klik hier voor de link), 
een samenwerking tussen Boertbewust, LTO Noord, Fietsen voor m'n eten en Team Agro NL.

Kijkje achter het hek
Door het bedrijf open te stellen hoopt Team Agro NL, als promotor van de prachtige 
agrarische sector in Nederland, mensen een kijkje achter het hek te geven. Een rondleiding 
door stallen, kassen, door landerijen en over het erf. Leerzaam, leuk en vaak heel 
verrassend!
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